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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Ewa ¸´towska — przewodniczàcy,

Marian Grzybowski,

Wojciech Hermeliƒski — sprawozdawca,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji oraz Prokuratora General-
nego, na rozprawie w dniu 23 listopada 2009 r., pyta-
nia prawnego Wojewódzkiego Sàdu Administracyjne-
go w Gdaƒsku, czy § 57 pkt 4 za∏àcznika nr 2 do rozpo-
rzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 9 lip-
ca 1991 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci i trybu post´powa-
nia komisji lekarskich podleg∏ych Ministrowi Spraw
Wewn´trznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, ze zm.) w zakre-
sie, w jakim przewiduje, ˝e stwierdzenie u policjanta
nosicielstwa wirusa HIV powoduje uznanie go za ca∏-
kowicie niezdolnego do pe∏nienia s∏u˝by, jest zgodny
z art. 32 i art. 60 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
i art. 25 lit. c Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych, otwartego do podpisu w No-
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r.
Nr 38, poz. 167),

orzeka:

§ 57 pkt 4 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia Mini-
stra Spraw Wewn´trznych z dnia 9 lipca 1991 r.
w sprawie w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania komisji
lekarskich podleg∏ych Ministrowi Spraw Wewn´trz-
nych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z 1992 r. Nr 83, poz. 425
oraz z 1995 r. Nr 146, poz. 712) w zakresie, w jakim po-
woduje uznanie policjanta za ca∏kowicie niezdolnego
do pe∏nienia s∏u˝by z powodu nosicielstwa wirusa HIV
bez wzgl´du na stan zdrowia, jest niezgodny
z art. 60 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyç po-
st´powanie w pozosta∏ym zakresie ze wzgl´du na
zb´dnoÊç wydania wyroku.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 23 listopada 2009 r.
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